Posledný tranzit
(Dominika Šimonffyová)
Zo spánku ma vytrhlo trieskanie na dvere. Spoza stien sa ozýval neznámy hlas
„Nevychádzajte na chodbu! Počkajte, kým .. „, zase som zavrela oči a zadriemala.
Čosi sa mi už začínalo snívať. „Dorota, zobuď sa. Priniesli nám raňajky.“ Dočerta, čo
so mnou trase! „Čože? Aké raňajky?“ Konečne sa mi podarilo sadnúť si. Rozhliadla
som sa po izbe. Dve postele pri stene, oproti stôl a dve stoličky. Kde, do riti, som?
Spomínala som si na letiskové haly, tranzity... V akej krajine sme pristáli naposledy?
Viedeň. Jasné, na mol som sa krčila na kufroch vo Swechate. „Z hraníc nás musia
odviesť záchrankou.“ Teda aspoň niečo také vravel Andrej.
Noc pred odletom sme sedeli v kuchyni na ich byte. Ak bol Andrej v niečom hrozný,
tak to bola práca na počítači. Človek by si mohol myslieť, že je snáď dokonalý a
zvládne hocičo vyrobiť, prerobiť, zaobstarať či vybaviť. Dôkazy rozdával na
počkanie, rovnako ako čakal na pochvalu. Zachraňoval deti v buši. Zachraňoval mňa.
A zrazu nedokázal nahádzať zopár dát z bločkov do excelu. Nervačil, bol unavený.
Strávili sme tu niekoľko mesiacov, ale prečo si to nenechať na posledných pár hodín
pred odchodom. Vlastne, ani on nemohol tušiť, že sa zbalíme behom večera. E-mail
z ambasády bol jasný: „Odporúčame okamžite odísť. Nahláste nám svoje osobné
údaje a číslo letu.“ Dym z lacných dunhilliek postával vo vzduchu. Čas postával tiež.
Pozerala som na monitor, dofajčila poslednú zo škatuľky, pomaly zaspávala
dokrútená na stoličke a diktovala mu sumy. Napokon, keď sa šiel vyprázdniť, tak
som to dokončila za neho. Kým sa vrátil, bolo to hotové. Niežeby tam tak dlho
posedával. Bola to moja posledná noc v Keni.
Vtedy som sa tešila na let do Európy. K rodine, priateľom. Domov. Netušila som, že
nič z toho už nie tak, ako pred tým.
Andrej zase čosi majstruje. Tuším, že špirálu na varenie. Nie je dokonalá. Po chodbe
sa opäť ozývajú kroky. „Nevychádzajte na chodbu! Počkajte, kým...“
Je mi zima.
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